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Tegevusaruanne

Sissejuhatus 

SA Autistika on asutatud 23.04.2014.a eesmärgiga välja töötada seni Eestis puudu olev erihoolekande teenus vaimupuudega autismispektri 

häirega äärmusliku kahjustava käitumisega täiskasvanule. Olulise tähtsusega on, et teenuse välja töötamise ja juurutamise õnnestumisel 

algatatakse sotsiaalhoolekande seaduse muutmine, millega lisatakse seadusesse täiskasvanud autistidele mõeldud teenuse sisu ja rakendus. 

 

Sihtasutuse nõukogus on 5 liiget, nõukogu esimees on Aet Urbas. Sihtasutuse juhataja (juhatuse liige) on Sirje Norden. 

 

 

Visioon 

Soovime, et vaimupuudega autismispektri häirega äärmusliku kahjustava käitumisega täiskasvanu (edaspidi autistlik täiskasvanu) jääks 

kogukonda ka pärast seda kui koolikohustus saab läbi. Autistlik täiskasvanu saab oma võimete piires areneda, omandada uusi oskusi, jätkata 

elu kodu ja perekonna juures ning leida kaaslasi, kellega ühiselt aega veeta. Soovime, et autistliku täiskasvanu vanem saaks elada 

täisväärtuslikku elu ühiskonna liikmena – minna tööle, osaleda ühiskondlikus elus vm. 

 

Tahame olla praktikabaas ning omandatud teadmisi ja kogemusi soovijatega jagada. 

 

 

Missioon 

Välja arendada ja tagada erihoolekande teenuseliik autistlikule täiskasvanule ning vastava seaduse olemasolu. 

 

 

Vajadusest keskuse loomiseni 

Vajadus autistliku täiskasvanu päevakeskuse teenuse järele tekkis, kuna nemad ei sobitunud olemasolevatele teenustele ning olid peale 

koolikohustuse lõppemist kodus, kus nende olukord halvenes: endasse sulgumine ja raskesti mõistetav käitumine (äärmuslik kahjustav 

käitumine) süvenes. Osadel juhtudel soovitati nad paigutada kohtumääruse alusel kinnisesse ööpäevaringsesse erihooldusasutusse. 

 

Alates 2013. aasta sügisest kutsuti Sirje Nordeni initsiatiivil kokku töögrupp sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, Tallinna linnavalitsuse 

ja teiste ametkondadega. Regulaarsed kohtumised toimusid kord kuus. Tõdeti, et Eestis puudub hea ja toimiv praktika täiskasvanud autistidega, 

samas nende arv aina kasvab ning viimane aeg on midagi konkreetset ette võtta. Asutati Sihtasutus Autistika, kellele usaldati puuduva teenuse 

pilootprojekti raames väljatöötamine. 

 

Sihtasutuse Autistika moodustasid 23. aprillil 2014 lapsevanemad ja laps-autistidega kogemusi omav spetsialist. Sihtasutuse loomise järel jätkus 

töö päevakeskuse teenuse käivitamiseks. Eeltööd sisaldasid: Tallinna linnavalitsuse poolt eraldatud ruumide sisustamine ja kohandamine 

erivajadustega inimestele, seadustest tulenevate nõuete täitmine, inventari otsimine, personali otsimine ja koolitamine, koolitused 

lapsevanematele, arenguprofiilide koostamine. Jätkusid ümarlauad sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusametiga teenuse väljatöötamiseks. 

 

Koolituse ja eriväljaõppe s.h arenguprofiilide koostamise töötajatele ja lapsevanematele viisid läbi MTÜ HENK eksperdid, kes on ainus 

organisatsioon Eestis, kes tegeleb erivajadustega täiskasvanute raskesti mõistetava käitumise analüüsimise ja nõustamisega. Lisaks osutus 

vältimatult vajalikuks kaasata 30-aastase kogemusega Blankers-Hage v.o.f  eksperdid Hollandist. Koostöös nimetatud ekspertidega kohandati 

ruumid, valmistati ette töölaadsed tegevused, lepiti kokku koostöö lapsevanema ja keskuse vahel jne. 

 

2014. aasta suvest alates osales SA  Autistika Heateo Sihtasutuse sotsiaalse innovatsiooni ja teenusedisaini pilootprogrammis, mille eesmärk oli 

kasutajakeskse ja innovaatilise teenuse arendamine. Meeskonna kvalifikatsiooni tõstmiseks läbis Sirje Norden 26.märtsist – 12.detsembrini 

260-tunnise tegevusjuhendajate koolituse. 

 

Keskus käivitati vabatahtlike töö ja annetuste toel. Keskuse loomisse on panustanud umbes 250 eraisikust vabatahtlikku ja annetajat ning 26 

organisatsiooni. Vabatahtlike ja toetajate ning erinevate sobivate projektide otsimine jätkub. 

 

Päevakeskus Autistika avati 1. septembril 2014. Keskuses töötas kaks tegevusjuhendajat ja üks asendusteenistuses olev noormees, abiks olid 

ka vabatahtlikud. Novembrist lisandus veerand koormusega tegevusjuhendaja. 

 

Päevakeskus pakkus 2014. aastal igapäevaelu toetamise teenust 4 autistlikule täiskasvanule (2 meest ja 2 naist) tööpäevadel seitse tundi 

päevas 9:00 – 16:00, ning toetatud elamise teenust. Vajalikud tugitegevused (toitlustamine ja toiduainete varumine, koristamine, transport, 

remonditööd, raamatupidamine jm) olid kaetud vabatahtlike tööga. 

 

 

Nelja tegevuskuu kokkuvõte 

Keskuse töös rakendati koolitusel omandatud oskusi, teadmisi ja töövõtteid, vajadusel kaasati autistliku täiskasvanu raskesti mõistetava 

käitumiste puhul eksperte. Igapäevatöös selgitati välja autistliku täiskasvanu vajadused ja võimed, mõeldi välja ja juhendati sobilike tegevuste 

läbiviimisel. Uus kollektiiv harjus omavahel ning autistlikud täiskasvanud harjusid uute töötajate ja keskuse töökorra ning rutiiniga. Ülioluline osa
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autistliku täiskasvanu stabiilse käitumise saavutamiseks oli koostöö- ja tagasiside süsteemi loomine ja toimima saamine lapsevanema ja

keskuse töötajate vahel. 

 

Päevakeskuse teisel töökuul paigaldati tänu suurtoetajale videosüsteem. Tänu videosüsteemi salvestistele oli võimalik keskuses tekkivaid

raskesti mõistetava käitumise olukordi ja autistlikke täiskasvanuid analüüsida, õppida ning teha järeldusi ja viia sisse parendustegevusi.   

 

Tagasiside päevakeskuse tööle autistlike täiskasvanute vanematelt on olnud väga positiivne. Autistlikud täiskasvanud on keskuses hoitud,

tegevustesse kaasatud, nende võimed saavad rakendust. Samuti on reaalselt võimalik näha autistlike täiskasvanute arengut nii

igapäevatoimingute tegemisel kui keskuses koos toimimisel. 

 

Kokkuvõtteks võib saadud nelja tegevuskuu kogemuse põhjal kinnitada, et pilootprojekti raames teenuse väljamõtlemine ja teenuse

alustamine nelja vaimupuudega autismispektri häirega äärmusliku kahjustava käitumisega täiskasvanuga, kes ei olnud sobinud

olemasolevatele teenustele, teisalt uue, vastloodud meeskonnaga (kollektiiviga) – oli optimaalne ja ainuõige otsus. 

 

 

Toetajad ja meediakajastus 

Keskuse tegevus on olnud ja on tõenäoliselt ka edaspidi võimalik üksnes vabatahtlike ja toetajate panusele. Meie teenus on omaosalustasuga

(250.- eurot), kuna meie sihtgrupp on suurema hooldus- ja järelevalve vajadusega teenus, mida me osutame, puudub seadusest. 

 

Meil on umbes 250 eraisikust toetajat ja annetajat, samuti on meid toetanud 26 organisatsiooni, teiste seas Eesti Juristide Liidu Naisjuristide

Ühendus, Swedbank AS, Radisson Bly Sky Hotell, Tallinna Vanalinna Lions klubi,  Rapla Lions Klubi, Mari Enniste deareyes69, Kaie Kotov

(Mängiv Inimene OÜ), Microlink Eesti AS, Ilukeskuse OÜ, Trükikoda Printon, VAHO OÜ jt. 

 

Meie tegevus on pälvinud kajastamist nii trükimeedias kui ka televisioonis: keskuse avamist ja edasist tööd on kajastanud ERRi saated

„Aktuaalne Kaamera“,  „Ringvaade“ ja „Puutepunkt“ ning ajaleht „Eesti Päevaleht“.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 23.04.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 2 800 300  

Nõuded ja ettemaksed 1 441 0 2

Kokku käibevara 4 241 300  

Kokku varad 4 241 300  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 1 057 0 3

Kokku lühiajalised kohustused 1 057 0  

Kokku kohustused 1 057 0  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 300 300  

Aruandeaasta tulem 2 884 0  

Kokku netovara 3 184 300  

Kokku kohustused ja netovara 4 241 300  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 24.04.2014 -

31.12.2014

23.04.2014 -

23.04.2014

Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 15 980 0  

Tulu ettevõtlusest 6 470 0  

Kokku tulud 22 450 0  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -9 620 0  

Tööjõukulud -9 947 0 4

Kokku kulud -19 567 0  

Põhitegevuse tulem 2 883 0  

Muud finantstulud ja -kulud 1 0  

Aruandeaasta tulem 2 884 0  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 24.04.2014 -

31.12.2014

23.04.2014 -

23.04.2014

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 2 883 0  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised 1 0  

Kokku korrigeerimised 1 0  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 441 0 2

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 057 0 3

Kokku rahavood põhitegevusest 2 500 0  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekunud sihtkapital 0 300  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 300  

Kokku rahavood 2 500 300  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 300 0  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 500 300  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 800 300  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

23.04.2014 0 0 0

Asutajate ja liikmete

sissemaksed
300 0 300

23.04.2014 300 0 300

Aruandeaasta tulem 0 2 884 2 884

31.12.2014 300 2 884 3 184
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus AUTISTIKA raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja  Eesti

heast raamatupidamise tavast kasutades soetusmaksumuse meetodit.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arveldusarvel olevat raha.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (maksuvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt

kaasnevaid kulutusi. Finantskohustuste kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi  kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi,

mille eest need on tasutud).

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja

toetused on mõeldud.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Mitmesugused  tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel

põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

1. tegev- ja kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted

2. ettevõtte töötajad

3. eelpool loetletud isikute lähikondlased
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 336 1 336 0

Ostjatelt

laekumata arved
1 336 1 336 0

Muud nõuded 105 105 0

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 441 1 441 0

 

 23.04.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Kokku nõuded ja

ettemaksed
0 0 0

Bilansikirjel Nõuded ostjate vastu on kajastatud teenuse eest esitatud arved.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 23.04.2014

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 307 0

Sotsiaalmaks 651 0

Kohustuslik kogumispension 39 0

Töötuskindlustusmaksed 60 0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 057 0

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 24.04.2014 -

31.12.2014

Palgakulu 7 374

Sotsiaalmaksud 2 499

töötuskindlustus tööandjale 74

Kokku tööjõukulud 9 947

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3
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Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 23.04.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 6 6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 24.04.2014 -

31.12.2014

23.04.2014 -

23.04.2014

Arvestatud tasu 3 510 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2015

Sihtasutus AUTISTIKA (registrikood: 90012739) 24.04.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SIRJE NORDEN Juhatuse liige 03.07.2015



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus AUTISTIKA nõukogule

Olen üle vaadanud Sihtasutus AUTISTIKA raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2014, nimetatud kuupäeval

lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovra muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise aastaaruande

koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on

esitatud lehekülgedel 5 kuni 11.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis

on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Minu kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab minult kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas ma olen saanud teadlikuks millestki, mis paneks mind uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt olen ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud

tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda ma nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud ma teadlikuks millestki sellisest, mis paneks mind uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Sihtasutus AUTISTIKA finantsseisundit seisuga 31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mai Palmipuu

Vandeaudiitori number 384

Assertum Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 62

A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn 11316

03.07.2015



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus AUTISTIKA (registrikood: 90012739) 24.04.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MAI PALMIPUU Vandeaudiitor 03.07.2015



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute

hoolekandeasutuste tegevus
87201 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 5113934

E-posti aadress autistid@gmail.com


